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 رسالة
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ووطي رمحه اهللالد   للحافظ جالل    ين السُّ

 هـ 199امُلتوَّفى سنة 

ُ

ؼفاُو جَُأحاديَثفحؼَّ ُافوعؾَّقُعؾقُ ُاخرَّ
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 حقـوق الطبــع لكل ُمســلم
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 بسم الله الرحمن الرحيم.
 

ُُمنُلطائِفُُففذهُرشالةُلطقػةٌُ ُ)ُكشُفُقوضيُرمحهُاهللالس  ها عنُُيِبُالرَُُّ.ُشَّمَّ

ُُقؿقصُُِمُفقفاُعنُجقِبُتؽؾَُّلسماٍلُورَدُعؾقه.ُُ.(1)(ُاجلقِبُ .ُهَسُبُِلَُالذيُُملسو هيلع هللا ىلصُالـبي 

ُ ُُ.؟هُادغاربة.ُكَّمُيػعؾُُنيػَُتُِالؽَُُحدُِأَُعذُُومنُاألمام.ُأَُُدرُِهلُفتحُتهُمنُجفةُالصَّ

ُ ُتدل  ُاألدلَُُّوالذي ُأكَُُّ,ةعؾقه ُجيعُلُُملسو هيلع هللا ىلصه ُاألمامُُِالؼؿقصُُِفتحةَُُكان عذُُمن

ُكَّمُذكَرُالسقوضي.ُ.الصدر

ُماُيرتاُحُُحسَبُ.ُعاداِتُالُمن,ُبلُاالشتحباِبُُلقستُمنُمسائلُُِذهُالصػةهو

ُجفةٍُُعذف,ُالؼؿقصُُِخؾعُُِتسفقلُُِجلُِنُأَُمُُِلهُاإلكسانُُ َعُهذهُالػتحةُفالُوَضُُأي 

ُ,ُماُملُتظفرُالَعورة.ُُماكعَُ

أمُشؾؿةُريضُاهللُعـفاُ(ُعن2670ُ(ُوالسمذيُ)5204روىُأبوُداودُ)قدُو

ُالثقابُإىلُرشوِلُاهللُ"قالت:ُ ُ."الؼؿقُصُُملسو هيلع هللا ىلصكانُأحبَّ

                                                           

(2)ُ ُِمنُمصوَُُّ ُخمطوضٌة ُكسخٌة ُوهلا ُوهيُُراتُجامعةُِالرشالةُمطبوعةُضؿنُكتابُاحلاوي. ُالؼرى. أم

ُمرقؿةُتامةُكسخةٌُ ُالتصوير, ُُ.واضحة َُأفـديُشـةُيوجد ُفقِضُاهللِ ُاإلشالم ُوقفُلشقِخ ُختُم عؾقفا

ُُ.هـ2220ُ
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(ُأيُكاكتُكػسهُمتقُلُإىلُُلبسهَُأكثَرُمن4/20ُ)ُ"فقضُالؼدير"قالُادـاويُيفُ

ُوعؼٍدُُغِره ُالحتقاجفَّمُإىلُحلٍّ ُوَأيرس, ُمـفَّم, َُأشُس ُألكه َُأوُإزاٍر,
ٍ
ُرداء منُكحِو

ُبخالفِهُففوَُأحب فاُإلقهُُلب سًا.ُاكتفى.

ُادعروفُيفُزماكـاُوادؼصودُُ ُالثوُب ُاجلسدُُِ.(1)بالؼؿقصُهو لُعذُقدر ُُيػصَّ

ُو ُأَُكاماًل. ُويؽونُُله ُضويؾٌة. ُُكَّمٌم ُالؽعبني. ُإىلُحد  ُمَُضوياًل ُأهُلُنُيؾبُسُوَأكثر ُه

ُُصعقدُِهُلُ.ُوادغاربة.ُوأَُاخلؾقِجُ ُُولُاإلفريؼقة.الدُ ُودان.ُوبعُضُمن.ُوالس 

ُأَُُالؼؿقُصُويؽونُ ُالعاكة.ُيضًا وهذاُ.ُوُضويؾةٌُأَُُكَّممُقصرةٌُولهُأَُقصرًاُإىلُحد 

ُالؼؿقصُِادعروُفُعادقاًُ ُيفُالعاملُمنُُلبسُهذا ُبؾٌد ُوالُخيؾو والغالبُُالؼصر.ُ.

ُيؽونُلهُأزراٌرُمنُالـحِرُحتىُالعاكة.ُ

ُ(6/0664)ُ"ادرقاة"قالُالؼاريُيفُ وشؽونُُاجلقمُُِبػتِحُُاجلقَبُُواعؾمُأنَُّ:

ُمُُ ُيُُُ.دةوحَُّالتحتقةُبعدها ذلك,ُُأوُغرُُُأوُالقدُُُخرجُالرأُسُؼطعُمنُالثوبُلقَُما

ُصُلُ,ُوأَُباًُلهُجقُ ُأيُقدرُجقبه,ُوجقبهُأيُجعَلُُ.هُوجيقبهجيوبُُُالؼؿقَصُُؼال:ُجاَبُيُُ

ُويُُواخلرُقُُالؼطعُُُاجلقِبُ ُجُيُُطؾُقُ, وضعُفقهُالمء,ُلقُُُالثوِبُُعلُيفُصدرُِعذُما

                                                           

(2)ُ ُواألكِلُُ ُكانُُيؾبسُيفُالبقتُلؾـوِم ُما ُإالَّ ُقؿقصًا وكه ُالُُيسؿ  ُمثالً عودية ُكالس  ُبعَضُالبؾدان. لؽنَّ

اُماُُيؾبسُخارجُالبقتُففوُثوب.ُوهوُُعرفُدارجُالُخيتؾػونُفقه. ُوادفـة.ُأمَّ

اُكؾؿةُُ ُُ(ثوب)أمَّ  أوُغرها.ُورداءًُُوُإزاراًُأَُُردةًُوُبُُشواءُكانُقؿقصًاُأَُُ.ماُُيؾبسُيفُالسـة:ُففوُكل 
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ُ ُقطُُهُالذيُُيُضرفُُُ(1)ادرادُمنُاجلقبُيفُهذاُاحلديثُ,ُلؽنَُّبقدٍُبوُعُُهُأَُوبذلكُفرسَّ

ُاكتفى..ُمـهُالرأُسُُرُجُخَيُُباًُـق.ُقالُاإلشَّمعقيل:ُجقبُالثوبُأيُجعؾهُفقهُثؼُ بالعُُ

ُ

ُوكتبهُعبُدُالسالمُبُنُحمؿِدُبِنُعبِدُاهللُبِنُشعٍدُالعامر.

ُلؾفجرة.00/5/2550ُُيفُيومُاالثـنيُ

amer_8080@hotmail.comُ . الؼصقمُ.ُبريدة

ُُ

                                                           

(2)ُُ  ني.حقحَُأيُحديثُالـُجبتنيُاآليتُيفُالصَّ
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ُقال السووطي:

ُ.(1)بسم الله الرحمن الرحيم

 ة:ـألـمس

ُُقؿقصُُِعنُجقِبُُشائٌلُُشلَلُ ُادعتادُُُ.ههلُكانُعذُصدرُُِ.ملسو هيلع هللا ىلصُالـبي  ُهو ُكَّم

ُيفُمنُوغرها؟ ُعذُكتػُُِ.اآلن ُوأو ُادغاربة, ُيػعؾه ُكَّم نُمُُِهُلُأَُُ(2)قفاسؿُ تُُه

ُوذكرَُحقدريةًُُفتحةًُ ُإنَُُّقائالًُُأنَُُّ, ُُقال: ُالس  ُهو ُالثاين ُوأنَُّهذا ُعارُُِصُُاألوَلُُـة,

ُالقفود؟ُ.

 واب:ــاجل

ُمنُالعُُُحدٍُأَُُقفُيفُكالمُِملُأَُ
ِ
هُالذيُأكَُُّالقفود,ُبلُالظاهرُُُعارُُِصُُاألوَلُُعذُأنَُُّؾَّمء

ُُكانُعؾقهُقؿقُصُ ُ.ملسو هيلع هللا ىلصُالـبي 

ُعاويةُبنُِمُُُخرجُفقهُمنُضريِقُأَُُفػيُشـنُأيبُداود:ُ)بابُيفُحلُاألزرار(ُثمَُّ

ُزيـةُفبايعـاه,ُوإنَُّمنُمُُُيفُرهطٍُُملسو هيلع هللا ىلصُاهللُِرشوَلُُأتقُتُ"يب,ُقال:ُثـيُأَُةُقال:ُحدَُّرَُّقُُ

ُُ.طؾٌقُؿُُـهُلَُقؿقَصُ قال:ُُ.األزرارُُِطؾُقُـؿُُلَُ.ُ"عجمُالصحابةمُُ"يفُُويفُروايةُالبغوي 

ُه,ُفؿَسُقؿقِصُُيديُيفُجقِبُُدخؾُتُأَُُه,ُثمَُّفبايعتُُ ُيُتُروة:ُفَّمُرأَُقالُعُُُ.اخلاتمُُتُس 

ُوالُأَُمُُ ُقطُ عاوية, ُُباه ُطؾؼيُأَُُمُُإالَّ
ٍ
ُيفُصتاء ُوالُيَُوالُحرٍُُّزرارمها مهاُزرارَُأَُانُرَُّزُُ,

ُ.(3)"بداًُأَُ

                                                           

 هـ27ُُ/5ُُ/2550ُبدأُتُبتحؼقؼفا.ُوالتعؾققُعؾقهُيومُالثالثاءُُُ(2)

فاُ(ُبالقاءيفُاحلوكذاُيفُادخطوط,ُُُ(0)  .ُوكالمهاُجائز.ُاويُ)ُوُيسؿ 

(72ُ)ُ"الشَّمئل"(ُوالسمذيُيف24422ُُ,27053ُ)ُ"مسـده"(ُوأمحدُيف5220ُأخرجهُأبوُداودُ)ُُ(3)

وابنُ(3329ُ)ُ"مسـده"والبزارُيفُ(2996ُ)ُ"معجمُالصحابة"والبغويُيفُ(3462ُماجهُ)ُوابنُُ

= 
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ُ ُعتادُاآلن.ه,ُكَّمُهوُادُُدرُِهُكانُعذَُصُقؿقِصُُجقَبُُعذُأنَُُّففذاُيدل 

ُئُِالػؼفاء:ُلوُرُُُوقوُلُ ُادُُُعورةُُُقت  ,ُ(1)ِفُؽُ ملُتَُُوُشجودٍُأَُُقبهُيفُركوعٍُُمنَُجُصيل 

ُأَُرُ فؾقز ُيشدُ ه ُوشطَُُو ُيدل  ُتُُُالعورةَُُألنَُُّ,يضاًُعذُذلكُأَُُه, رىُمنُاجلقبُيفُإكَّم

ُُوالسجودُُِالركوعُِ ُة.احلقدريَُُّالػتحةُُِبخالِفُ,ُدرُِإذاُكانُعذُالصَّ

,ُوأمحدُواألربعة,ُوابنُ"مسـده",ُروىُالشافعيُيفُيفُذلكُحديٌثُُوقدُوردَُ

ُواحلاك ُوابنُحبان, ُبنُِخزيؿة, ُقؾُتُُاألكوعُُِمُعنُشؾؿة ُقال: ُرشوَلُُ: اهلل,ُُيا

ُرجٌلُـكُ إُِ ُفلُُأَُُ,صقدُُأَُُي ُالؼؿقصُِصيل  ُكعمُ.الواحد؟ُُيف ُولوُرُ رُُوازُ ُ.قال: ه

ُ.(2)"بشوكةٍُ

__________________________ 

ُيفُ 05222ُ)ُ"ادصـف"أيبُصقبة ُكعقمُيف4963ُ)ُ"صعبُاإليَّمن"والبقفؼيُيفُ( ُوأبو معرفةُ"(

(2260ُ)ُ"مسـده"والطقاليسُيفُ(29/20ُ)ُ"ادعجمُالؽبر"(ُوالطزاينُيف4025ُ)ُ"الصحابة

ُاجلعدُيفُوابنُُ(052ُ)ُ"ملسو هيلع هللا ىلصُأخالقُالـبي ُ"وأبوُالشقخُيفُ(2/507ُ)ُ"الطبؼات"شعدُيفُُوابنُُ

ُُاهللُبنُُقشرُعنُمعاويةُبه.ُعبدُُِبنُُِروةمنُُضرقُعنُعُُ(ُوغرهم0046ُ)ُ"مسـده"

حهُابنُحبانُ) ُ(.4540وصحَّ

ُأَُجاءتُأَُُوقوله: )ل ـُمطلق األزرار(ُ ُعـد ُيضًا ُيفُالس  ُاجلعدُُِوالبقفؼيُوالطقاليسُوابنُُِـنيبُداود

ُآخر7/00ُ)ُ"الؽامل"(ُوابنُعديُيف4/66ُ(ُوالطزاينُ)3322ولؾبزارُ)ُهم.وغرُِ (ُمنُوجٍه

ُ."حمؾولُاألزرار"معاويةُبؾػظُ

ُرُبهُالثوُبُبعضهُعذُبعٍض.رٍُّمجعُزُُِوقوله )أزرار(ُ  .ُبتؼديِمُالزاي.ُماُُيزرَّ

 كذاُيفُاحلاويُ.ُويفُادخطوطُ)ُتؽفُ(ُبالتاء.ُُ(2)

ُ"السـنُالؽزى"(ُوالبقفؼيُيف666ُُ,662ُ)ُ"صحقحه"(ُوابنُخزيؿةُيف730ُأخرجهُأبوُداودُ)ُُ(0)

ُمنُضريق(272ُ)ُ"ادستدرك"واحلاكمُيفُ(2/322ُ)ُ"رشحُادعاين"(ُوالطحاويُيف0/052ُ)

والبخاريُ(674ُ)ُ"ادجتبى"يفُ(ُوالـسائي27400ُ)ُ"مسـده",ُوأمحدُيفُيدراوَُعبدُالعزيزُالدرَُ

ُعنُموشىُبنُُمنُضريقُعطافُبنُِ(2/097ُ)ُ"التاريخُالؽبر"يفُ خالدُادخزميُاددينُكالمها

ُاألكوع.ُعنُشؾؿةُبنُِ)ُزادُأمحدُابنُأيبُربقعةُ(ُإبراهقمُ

= 
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ُ,ُوهللُاحلؿد.يفُادسللةُرصياًُُالـؼَلُُرأيُتُُثمَُّ

ُ"صحقحه"قالُالبخاريُيفُ ُالصدرُُِبابُجقبُالؼؿقصُِ): ,ُ(هوغرُُِمنُعـد

صبعهُنُِبُويؼوُلُ"قُوالبخقل,ُوفقه:ُتصدُ الـؿُُُتنيُيفُمثلُِـبَُّـاجلُُُفقهُحديَثُُوردَُوأَُ

ُ.(1)"ههؽذاُيفُجقبُِ

ُحجرُيفُرشحه:ُفُقالُاحلافظُابنُُ ,ُوكانُ(1)قؿقصاًُُأكهُكانُالبساًُُ(2)الظاهرَُننَّ

ُفتحةٌُيفُضوقُِ ُإىلُصدرُُِه ُبلُاشتدلَّ ُقال: ُابنُُُه, ُيفُثقاِبُُاجلقَبُُعذُأنَُُّالٍُبطَُُّبه

ُ ُكانُعُؾِفُالسَّ ُ.ُدرُِـدُالصَّ

__________________________ 

َّمعُمنُشؾؿةُعـدُالبخاري.ُ حُموشىُبالسَّ ُورصَّ

ُوُ ُيف ُالشافعي 67ُ)ُ"مسـده"أخرجه )ُ ُيف ُالبقفؼي ُضريؼه ُيف2260ُ)ُ"ادعرفة"ومن ُوالبغوي )

(ُعنُالدراورديُوحَده0095ُ,ُوابنُحبانُ)ديُرُ اوَُرَُافُوالدَُّ(ُعنُعط2/326َُّ)ُ"رشحُالسـة"

ُعنُشؾؿة.ُأيبُربقعةُاهللُبنُُِعبدُُِالرمحنُبنُُِعبدُُِإبراهقمُبنُُِ:ُعنُموشىُبنُِفؼاال

ُبقهُعنُشؾؿة.ُإبراهقمُعنُأَُُ:ُعنُموشىُبنُُِوقالُالطحاوي ُُ

ُكَّمُقالُالبقفؼيُ.ُ.والصواُبُاألوُلُ

ُ.ُهبمُهُالُبلَسُإشـادُُِورجاُلُ 

 . موسى بن إبراهوم  

ُ.ُ"لثؼات"حبانُيفُُذكرهُابنُُُ

 (ُ.22/330)ُ"ادديـيُ:ُوشط.ُكذاُيفُالتفذيبُوقالُابنُُُ

ُالبخاريُ)ُ(2ُ) ُومسؾمُ)4572أخرجه )2220ُ ُقال: ُمنُحديثُأيبُهريرة ُاهللُمثَلُ"( رضَبُرشوُل

تُأيدهيَّمُإىلُثدهيَّمُوتراققفَّم.ُ ق.ُكؿثلُرجؾنيُعؾقفَّمُُجـتانُمنُحديٍدُقدُاضطرَّ البخقِلُوادتصد 

ُالبخقُلُ قُبصدقةُاكبسطتُعـهُحتىُتغمُأكامؾه.ُوتعػوَُأثَره,ُوجعَل قُكؾََّّمُتصدَّ فجعَلُادتصد 

ُمؽاهنا ُحؾؼٍة ُقؾصتُوَأخذتُكل  ُبصدقٍة ُهمَّ ُيفُكؾََّّم ُاهللُيؼولُبنصبعه ُرشوَل ُرأيُت ُفلكا ُقال: .

ع ُعفا.ُوالَُتوشَّ  .ُ"جقبه.ُفؾوُرأيتُهُُيوش 

 كذاُيفُادخطوط.ُويفُاحلاويُ)فالظاهر(.ُُ(0)
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ُوموضعُُ ُأنَُُّقال: ُمـه ُأرادَُُالبخقَلُُالداللة ُأَُيدُُِخراَجُإُُِإذا ُه ُيفُادوضعُُِمسؽت 

هُكانُيفُجقبَُُأنَُُّ,ُفبانَُ,ُوذلكُيفُالصدرُِوالساقُيُُعؾقفا,ُوهوُالثدُيُُالذيُضاَقُ

ُه.قُ هُوتراقُِقُ يَُإىلُثدُ ُ(2)هضطرُيدَُهُملُيَُهُلوُكانُيفُغرُِألكَُُّ;رهصدُِ

الذيُُإياسٍُُةُبنُِرَُّقُُُقالُاحلافظُابنُحجرُبعدُإيرادُكالمُابنُبطال:ُويفُحديِثُ

ُوالسمذيُوصحَُّأَُ ُداود, ُأبو ُوابنُُخرجه ُُحه, ـلَُ"حبان ُـؿَّ ُُبايعَُا قال:ُُملسو هيلع هللا ىلصُالـبيَّ

ُفؿَسُقؿقِصُُيديُيفُجقِبُُدخؾُتُفلَُ ُه, ُيَُُ."اخلاتمُُتُس  هُقؿقِصُُجقَبُُؼتيضُأنَُّما

ُصدرُِ ُيف ُأولُُِألنَُُّ;هكان ُمُُأكَُُّاحلديِثُُيف ُرآه ُمُُه ُغر ُأي: ُالؼؿقص, ر.ُزرَُّطؾق

ُاكتفى.

ُبنُُِالطزاينُ ُخرَجُوأَُ ُبنُِثَّمنُإىلُعُُُكظرَُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرشوَلُُأنَُّ"ُ,وىفيبُأَُأَُُعنُزيد

كُيُردائُِػَُطُ عُُِقال:ُامجعُ ُه,ُثمَُّبقدُُِملسو هيلع هللا ىلصاهللُُهاُرشوُلُ,ُفزرَُّؾولةٌُهُحَمُزرارُُعػان,ُفنذاُأَُ

ُُ.(3)"حركعذُكَُ

__________________________ 

 يفُادخطوطُ)ُالبَسُقؿقٍص(.ُوُكذاُيفُاحلاوي.ُ(2)

 والتصويبُمنُادخطوضة.ُ.يفُاحلاويُ)ُيداهُ(ُُ(0)

(ُوأبو0626ُ)ُ"اآلحادُوادثاين"(ُوابنُأيبُعاصمُيف4/002ُ)ُ"ادعجمُالؽبر"أخرجهُالطزاينُيفُ(3ُ)

(ُوابن250ُ)ُ"فضائلُالصحابة"(ُوعبدُاهللُبنُاإلمامُأمحدُيف2/34ُ)ُ"معرفةُالصحابة"كعقمُيفُ

ُ ُيف 3/027ُ)ُ"الؽامل"عدي )ُ ُيف ُعساكر ُدمشق"وابن ُيفُُ(02/525)ُ"تاريخ واآلجري

ُوابنُقاكعُيف2572ُ)ُ"الرشيعة" ُعبادُُ(0/245)ُ"معجمُالصحابة"( ُادممنُبِن منُضريقُعبِد

ُ.بهأيبُأوىفُُبنُُِعنُزيدُُِمنُقريشٍُُالعبديُثـاُيزيدُبُنُمعٍنُعنُعبِدُاهللُبِنُرُشحبقلُعنُرجلٍُ

ُيفُادماخاة.ُضويلٍُُضؿنُحديٍثُُُ

ُمنُقريشُ(ُعديُقولهُ)ُعنُرجلٍُُأمحدُوابنُُُبنُُُاهللُوملُيذكرُعبدُُُ

ُُهُمـؽرٌُوإشـادُُُ  .الُيصح 

 عبد املؤمن بن عباد .   

= 
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ُُيضاًُهذاُأَُ ُه.ُهُكانُعذُصدرُِجقبَُُعذُأنَُُّيدل 

ُُابنُُُخرَجُوأَُ ُيف ُحاتم ُشعقدُُِ"تػسره"أيب ُتعاىل:ُُجُُبنُُِعن ُقوله ُيف بر

ُِولقَُ} فالُُوالصدرُُِيعـي:ُعذُالـحرُِ"[32ُ]الـور:ُُ{نَُّقوهِبُعذُُجُُرهنَُّؿُُنُبخُُبُ ض 

ُ.(1)"ىُمـهُيشءٌُرَُيُُ

ُابنُُ ُُوقال ُيف ُحدَُّ"تػسره"جرير ُالـؿُُ: ُبنُُثـَّثـي ُإشحاق ُثـا ُثـاُُى, احلجاج,

عػانُُعثَّمنُبنَُُقال:ُرأيُتُُرقم,ُعنُاحلسنُِأَُُإشَّمعقلُعنُشؾقَّمنُبنُُِإشحاقُبنُُ

ُقُُُ,ُعؾقهُقؿقٌصُُملسو هيلع هللا ىلصاهللُُرشولُُِعذُمـزُِ رُ الزُ ُحمؾوَلُُ.وهي 
(2).ُ

__________________________ 

ػهَُأبوُحاتم.ُُ ُضعَّ

ُوقالُالبخاري:ُالُُيتاَبعُعذُحديثِه.ُ

ُ.ُ"الثؼات"وذكرهُابنُحبانُيفُ

ُ(.5/67.ُلسانُادقزانُ)"الضعػاء"وذكرهُالساجيُوابُنُاجلارودُيفُ

 وعبد اهلل بن رشحبول والرجل من قريش جمهوالن. 

ا زيد بن أيب أوَّفُ ُ.ُ.ُفؼقل:ُإكهَُأخوُعبِدُاهللُوأمى

ُُ ُيفُهذاُاحلديِثُ(ُ:ُزيٌدُالُي2/250ُُ)ُ"السر"يفُُوقالُالذهبي  ُادوضوع.ُاكتفى.ُعرفُإالَّ

ُمـفاُيشٌء.ُكَّمُقالُابنُُُقؾت:ُوقدُُرويُاحلديُثُُ السؽنُُعنُابَنَُأيبَُأوىفُمنُثالِثُضرٍقُالُيصح 

 (ُ.0/492)ُ"اإلصابة"والبخاري.ُكؼؾهُابنُحجرُيفُ

ُابنُُُ(2) ُأبوُزرعة(ُحد23399َُّ)ُ"تػسره"يبُحاتمُيفُأَُُأخرجه ُيقىُبنُُُ.ثـا ثـيُابُنُعبدُاهلل,ُحُثـا دَّ

ثـيُعطاء  بِنُجبر.ُعنُشعقدُُِهلقعة,ُحدَّ

ُ(ُعنُادثـىُبه.20/376أخرجهُابنُجريرُ)ُ(0)

ُجداًُُوإشـادهُضعقٌفُُ

 سلوامن بن أرقم أبو معاذ البرصي. 

.ُابنُُعـهُقالُُ ُمعنيُوأمحدُ:ُلقسُبم 

ُ:ُالُيسوىُحديثهُصقئًا.ُمرةًُُوقالُأمحدُُُ

= 



 11 ُِعنُاجلقبُالريِبُُكشُفُ

ُ

 (1)سالةالر   ت  ـمى ت

 

__________________________ 

ُوقالُالبخاريُ:ُتركوه.ُ

تاُنُبالضمُ:ُُكوَرٌةُ(2/2724ُ)ُ"الؼاموس"قالُيفُُ) ُقوهي (قوله:  ُ:ُثقاٌبُبِقٌض.ُوُقوُهس  الُؼوِهي 

ُلِـَؿـاُُيـسُجُهبا,ُ َبُجُرف َت.ُومـهُ:َُثوٌبُُقوِهي  َماَن.ُُقر  ر 
َُكق َساُبوَرُوَهراَة.ُوَقَصَبُتفاُ:ُقاِيٌنُودُبِؽِ َ َبني 

تانَُ ُمنُُقوِهس  ُملَُيُؽن  ,ُوإن  َبفُه.ُُيؼاُلُله:ُُقوِهي  َُثوٍبُأص  ُاكتفى..َُأوُُكل 

اُمنُجفِةُالصدر. ُرؤيةُاحلسنُلألزرارُدلقٌلُعذُأهنَّ   والشاهدُمنُهذاُاألثر,ُأنَّ

ُلؾفجرة.00/5/2550ُاكتفقتُمنُحتؼقؼفاُوالتعؾققُعؾقفاُيفُيومُاالثـنيُُُ(2)


